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Destaque

CEF . tipo 2 . Serralharia Mecânica . turma 35114

ANIVERSÁRIO DA JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO JOÃO BAPTISTA

CEF . tipo 2 . Cozinha . turma 35116

A convite da Junta de Freguesia de São João Baptista do Entroncamento, no dia 1 de julho fomos os responsáveis pelo catering oficial do seu 9º aniversário.
As comemorações decorreram na sede da Junta e o serviço esteve a cargo da área de Restauração.

Técnico/a de Mecatrónica . 2º ano . turma 374

ATIVIDADES DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA
No dia 2 de julho, decorreu uma atividade interdisciplinar de Matemática e Português, baseada em jogos matemáticos (construção de tangrans) e criação de
contos baseados nas imagens criadas com os jogos matemáticos (escrita criativa).

Técnico/a de Restauração (Cozinha/Pastelaria) . 2º ano . turma 375

ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO
No dia 4 de julho, comemorámos em grande o último dia de aulas.
Organizámos a iniciativa “Talentos Gustave Eiffel 2014”, com workshops abertos a toda a comunidade, ministrados por alunos, sobre práticas técnicas de
diferentes áreas de formação e concurso de talentos, perante um júri.

Técnico/a de Energias Renováveis . 2º ano . turma 376

EXPOSIÇÃO BAIRRO CAMÕES - TORRESHOPPING
Durante o mês de julho, levámos até ao Torreshopping a exposição Bairro Camões: da História à Memória – a Reabilitação de um Povoado, com diverso material sobre o Bairro Camões (fotografias, maquete do Bairro Camões e Antigo Liceu e instalação de Construções Tradicionais).
Esta instalação surge no âmbito da Prova de Aptidão Profissional da aluna Telma Santana, do 3º ano do Curso Profissional de Técnico de Comunicação –
Marketing, Relações Públicas e Publicidade e já tinha estado patente no átrio da Câmara Municipal do Entroncamento, em junho.

Técnico/a de Comunicação (Marketing, Relações Públicas e Publicidade
2º ano . turma 377

EPGE@TORRESHOPPING
No Torreshopping, mostrámos com os nossos alunos as técnicas desenvolvidas na nossa escola, nas várias áreas, com as seguintes ações:
- 18 de julho | Workshop de Cocktails e Batidos | Bowling House do Torreshopping
- 23 de julho | Demonstração dos projetos desenvolvidos pelos alunos que participaram no Jovem Talento da Gastronomia 2014 | Bowling House do Torreshopping
- 25 de julho | Demonstrações de Restauração
- 24 de julho | Demonstração de Design de Moda

Técnico/a de Mecatrónica . 3º ano . turma 344

EPGE@PARQUE DA BARQUINHA
Espalhámos a nossa magia no Parque Ribeirinho de Vila Nova da Barquinha, com diversas atividades.
Foi feita uma demonstração de carros e outros equipamentos móveis/motorizados, dos alunos do curso de Serralharia Mecânica, bem como uma demonstração de Cozinha Solar, com a aplicação de forno solar na confeção de gastronomia, dos cursos de Restauração e Energias Renováveis.
Fizemos, também, a mostra de projetos sustentáveis do Curso de Energias Renováveis e estivemos presentes, no último sábado do mês no I Festival de
Kayaks. Mas a magia irá continuar!!!

Técnico/a de Energias Renováveis . 3º ano . turma 345

Técnico/a de Comunicação (Marketing, Relações Públicas e Publicidade
3º ano . turma 346

FÉRIAS MUNICIPAIS
Em pleno verão, voltámos a receber a energia contagiante de cerca de 100 crianças.
Tal como na Páscoa, voltámos a integrar o programa oficial das Férias Municipais, com dezenas de atividades: workshops de kit de LED, de pás, Cozinha,
Pastelaria, atividades desportivas e jogos tradicionais.

APRESENTAÇÃO PÚBLICA E DEFESA DE PROJETOS
Durante o mês de julho, e a terminar mais um ano letivo, foram apresentados os
trabalhos intermédios e finais nos vários Cursos.
PROVAS DE AVALIAÇÃO FINAL:
- turma 35114 (CEF tipo 2 de Serralharia Mecânica)
- turma 35116 (CEF tipo 2 de Cozinha)

VISITA DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MOSTEIROS - CABO VERDE
No dia 24 de julho, recebemos a visita do Presidente da Câmara Municipal de Mosteiros (C.M.M.), ilha do Fogo, Cabo Verde, Dr. Fernandinho Teixeira, acompanhado pelo Chefe de Gabinete da Presidência do Município do Entroncamento, Dr. José Alfredo Lopes.
Esta visita surge no âmbito da geminação entre Mosteiros e o Entroncamento.
O Presidente da C.M.M. aprofundou o seu conhecimento sobre a EPGE e visitou os diversos espaços do Campus Escolar: pavilhão desportivo, laboratórios,
hotel escola.

PROJETOS TECNOLÓGICOS (2º anos de Cursos Profissionais):
- turma 374 (Técnico/a de Mecatrónica)
- turma 375 (Técnico/a de Restauração – Cozinha/Pastelaria)
- turma 376 (Técnico/a de Energias Renováveis)
- turma 377 (Técnico/a de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e
Publicidade)
PROVAS DE APTIDÃO PROFISSIONAL (3º anos de Cursos Profissionais):
- turma 344 (Técnico/a de Mecatrónica)
- turma 345 (Técnico/a de Energias Renováveis)
- turma 346 (Técnico/a de Comunicação – Marketing, Relações Públicas e
Publicidade)

TARDES ABERTAS GUSTAVE EIFFEL

EPGE@VIVER O COMÉRCIO
No dia 5 de julho, voltámos a dinamizar a Rua Luís Falcão de Sommer e a Praça Salgueira Maia, no âmbito da parceria com o Município do Entroncamento
EPGE.
Desta vez, participámos com o Experiment’Eiffel: em diversas secretárias, símbolos dos postos de trabalho que ajudamos a criar, e símbolo de trabalho diário
na nossa escola, realizámos diferentes espaços de experimentação nas diferentes áreas da formação profissional.

MOVIMENTO EIFFEL

Vai acontecer no próximo mês

No dia 2 de julho, voltámos às sessões “Movimento Eiffel”.
Este é um programa aberto a toda a comunidade e que tem como objetivo combater o sedentarismo da população, incutindo na mesma hábitos de vida mais
saudáveis.
Em todas as sessões, os participantes experimentam exercícios físicos ao ar livre, monitorizados pelo Grupo de Educação Física e de seguida repõem energias com batidos e outras iguarias, baixos em calorias, preparados pela área da Restauração.
O programa “Movimento Eiffel” organiza programas à medida dos participantes e neste momento conta com três vetores distintos: sessões para pais e filhos,
seniores e participantes que pretendam perder massa gorda.

•

EPGE@Parque da Barquinha . 1 de agosto

•

EPGE@Viver o Comércio . 2 de agosto

•

EPGE@Piscina Municipal da Chamusca .
1 a 22 de agosto

•

Preparação do Ano Escolar 2014/2015
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